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Adatvédelmi szabályok 
 

Személyes adatok védelme, és a személyes adatok kezelése  

 

A Portál meghatározott részeihez való hozzáférést az Üzemeltető  regisztrációhoz köti, melynek során az 

Üzemeltető  a felhasználó személyes adatainak (név, telefonszám,e‐mail cím,stb.) birtokába juthat, de a 

Portálon történő  adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról 

az Üzemeltető  általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok 

megadására sor került. Az Üzemeltető  a Portálon az e‐mail címüket megadó ügyfelek részére meghatározott 

esetekben (pl. regisztrációt köszönő  levél) automatikus elektronikus válaszlevelet küldő  szoftvert alkalmaz. A 

Portálon történő, hozzájárulásán alapuló, önkéntes adatszolgáltatás a felhasználó részéről a személyes 

adatainak kezeléséhez történő  hozzájárulásnak minősül.  

 

Az Üzemeltető  a Portálon történő  felhasználói regisztrációk, oldallátogatások elemzése érdekében a forgalom 

mérésére szolgáló Google eszközöket (pl. Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google Adwords) 

alkalmaz. Ezeken keresztül a Portálra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP‐ címei a 

felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető  kizárólag 

statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a Portál mely részét milyen 

gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP‐ címeket az Üzemeltet ő  

semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, 

ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek. A Portál 

egyes részeinek letöltésekor, továbbá a felhasználónak a Portálról elérhető  reklámszerverekre történő  

belépésekor  ‐  ideértve a Google rendszerében a Google Adwords segítségével „szponzorált linkek” felirat 

alatt az Üzemeltető  által megjelentetett, vállalkozásának népszerűsítését szolgáló marketingcélú hirdetéseket 

is ‐, az Üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a 

felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése 

céljából. 

 

A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az 

Üzemeltető cookie‐t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie‐k küldését bármikor meg is tilthatja. 

Ugyanakkor a cookie‐k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, 

hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. 

A Portál megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető  távközlési eszköz útján létesített egymással 

kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. 
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Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. 

Ennek megfelelően az Üzemeltető  az adatvédelmi joghatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy 

szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a Portált elérhetővé 

tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti 

titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető  a felhasználó által a Portál igénybe vételével az Interneten közzétett 

információkért mindennemű felelősségét kizárja. 

 

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során a felhasználó valamely harmadik 

személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adja meg; a Portálon nyilvánosan 

hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személy 

jogait vagy jogszabályt sértő módon használja; vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, 

illetve a Portál használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az 

okozott kár megtérítése,  valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre 

vonása érdekében. 

 

Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a 

jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása érdekében. 

 

 

 


